
Informativo 01  

agosto 2016 

www.ust .org .br  

cbapi@ust.org.br  

1º Encontro Nacional dos Aposentados  

 São Paulo 

Com a experiência nas lutas da classe trabalhadora, a Central Sindical UST não abandonou a luta dos tra-

balhadores aposentados e pensionistas, realizou o 1º encontro nacional, neste sábado (20 de agosto de 

2016), em São Paulo, o Presidente da UST, Carlos Borges, destaca que o encontro é o resultado de luta 

pela organização autônoma, independente, democrática e plural e avaliamos que o grande desafio é gerar 

unidade para lutar pelas ampliações das conquistas dos aposentados. 

Secretaria Geral da CBAPI 

Vanilda Martins  

A secretaria geral da CBAPI, 

Vanilda Martins, responsável 

pela organização do 1º encon-

tro nacional dos Aposentados, 

declarou que teremos diálogo 

com outros movimentos e sin-

dicatos com o objetivo de 

construir ações comuns e ga-

rantir unificar as várias entida-

des que lutam pelas mesmas bandeiras e avanços 

na agenda dos trabalhadores aposentados.  

Presidente Izidorio 

Vice Presidente Carlos Borges 

Secretaria  Geral Vanilda 

1º Encontro Nacional dos  

Aposentados  contou  

com a presença do  

Deputado Luiz Turco 
 

 

 

 

 

 

 

O Ato de abertura na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, Deputado Luiz Turco, faz sau-
dação as lideranças comunitárias, entidades, sindi-
catos, parabenizando pela iniciativa da CBAPI e 
destaca a luta com a Reforma Previdenciária. 

Ações politica no dia MUNDIAL DE LUTA do aposentados e  pensionista em 1 de Outubro de 2016 



resistência a reforma  

previdenciário do 

 governo interino Temer 

O 1° Encontro nacional dos aposentados em São Pauo discutiu a 

necessidade de congregar as entidades, movimentos populares, 

sindicatos, federações e associações para organizamos a luta 

para melhorar a qualidade de vida e resistir a reforma previden-

ciária do governo e avançar nas conquistas, os aposentados pre-

cisam fortalecer essa batalha nacionalmente, ao mesmo tempo 

em que precisam engrossar a resistência a reforma previdenciá-

rio do governo interino Temer. 

SINTET-UFU  Minas Gerais 
A mesa de abertura do evento contou com a presença das compa-

nheiras coordenadoras dos aposentados do Sindicatos SINTET-UFU 

de Minas Gerais, Elizete Mendes e Maria Laudemira Eliete desta-

cou a participação dos aposentados na construção das mobiliza-

ções, que cobraram a valorização dos aposentados e combater os 

direitos negado, reforçou a tese Fora Temer, por entender que a 

reforma previdenciária vai penalizar ainda mais os trabalhadores, é 

quem vai pagar a conta da crise. 

Cultura Popular 
O evento contou com a participação de 

artistas populares que abrilhantaram 

ainda mais o evento com a participação 

Fabio e Toquinha, que fizeram apresen-

tação de musicas 

populares. 

FORA JÁ, TEMER !!! 

Lutamos par a :  

* Direito universal  à aposentadoria para TODOS;  

* Ações politica no dia MUNDIAL DE LUTA do aposentados e  

pensionista em 1 de Outubro de 2016 

* Contra reforma de Temer para a Previdência;  

* Redução da idade de aposentadoria para homens 

e mulheres;  

* A segurança social  previdenciária pública e gra-

tuita;  

* Segurança médica e farmacêutica pública e gra-

tuita para todos;  

* Aposentadorias públ icas para atender necessida-

des básicas e vida decente:  

* Isenção de Impostos,  ensino gratuito,  habitação, 

água potável,  saúde,  lazer  Turismo gratuito e 

transporte grátis  aérea inclusive.  

Apenas o POVO na rua pode parar o fascismo e à barbárie  capitalista 


